
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE  
w Warszawie 

 

zaprasza na 
 

IX Ogólnopolski Turystyczny  
Rajd na Orientację 

PRZEJŚCIE SMOKA

 
Człekówka, 12-14 października 2018 r. 

 
XVI runda PUCHARU POLSKI MŁODZIEŻY w kat. TJ, TM i TD 

XI runda LI Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 

 

    

 

   
 

Aktualność: 25.09.2018 r. 
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Termin i miejsce 

12-14 października 2018 r. (piątek – niedziela), Człekówka (gmina Kołbiel, woj. mazowieckie) 

 

Organizator 

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK  

w Warszawie www.stowarzysze.om.pttk 

 

Współpraca 

• Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie www.om.pttk.pl 

• Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce 

 

Cele imprezy 

• podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników, 

• promowanie ruchu i zdrowego stylu życia, 

• popularyzacja turystycznych marszów na orientację jako doskonałej formy 

niekonwencjonalnego wypoczynku, 

• praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, 

• prezentacja walorów krajoznawczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 

• wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów. 

 
Komitet organizacyjny 

Kierownik Imprezy:  Barbara Szmyt 

Sędzia główny:  Dariusz Walczyna  (PInO nr leg. 420) 

Budowniczowie tras:  Anna Kadłubowska  (PInO nr leg. 718) 

Anna Natusiewicz (PInO nr leg. 665) 

Paweł Rozwadowski (PInO nr leg. 699) 

Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660) 

    Dariusz Walczyna 

...oraz grono Członków i Sympatyków Klubu InO STOWARZYSZE 
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Forma, etapy, kategorie 
• trasa dla zaawansowanych TZ - 2 etapy dzienne i 1 nocny,  

zespoły 1-2 osobowe, 3 x 3 pkt. do odznaki InO,  
o zaliczana do LI Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w kat. TZ 

• trasa dla średniozaawansowanych TU (kat. juniorów TJ) - 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 
1-3 osobowe, 3 x 4 pkt. do odznaki InO,  

o zaliczana do Pucharu Polski Młodzieży kat. TJ (dla osób urodzonych w latach 1998-2001) 
o zaliczana do LI Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w kat. TU 

• trasa dla niezaawansowanych TT (kat. młodzików TM) - 2 etapy dzienne i 1 nocny,  
zespoły 1-3 osobowe, 3 x 4 pkt. do odznaki InO,  

o zaliczana do Pucharu Polski Młodzieży kat. TM (dla osób urodzonych w latach 2002-2004) 
• trasa dla początkujących TP (kat. dzieci TD) - 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1-5 osobowe, 

3 x 4 pkt. do odznaki InO,  
o zaliczana do Pucharu Polski Młodzieży kat. TD (dla osób urodzonych w roku 2005 i młodszych) 

• MiniInO – 1 pkt. do odznaki InO. 
 
Mapy 
Mapy czarno-białe lub kolorowe, nietypowe, w różnych skalach, o różnym stopniu przekształcenia 
dostosowanym do poziomu zaawansowania 
 
Teren 
Leśny, o zmiennej rzeźbie, przebieżności i wilgotności 
 

Zgłoszenia i wpisowe 
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego: 
https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/647 do 8.10.2018 r. (poniedziałek) godz. 23:59. 
 

Pełny udział w imprezie: 
 

Trasa/kategoria TP/TD TT/TM TU/TJ TZ 

Członkowie PTTK 45 zł 45 zł 55 zł 55 zł 

Niezrzeszeni 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 

Po terminie wpisowe wzrasta o 10 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń. 
 

Istnieje możliwość udziału tylko w części imprezy,  
wówczas stawki przedstawiają się następująco (niezależnie od kategorii): 

 

Udział w jednym etapie (z przekąską regeneracyjną) 
7 zł (członek PTTK) 
10 zł (bez członkostwa w  PTTK) 

Obiad 20 zł 
Nocleg (w warunkach turystycznych) 10 zł/os/noc 
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Bezpłatny udział przysługuje: 
- uczniom Szkoły Podstawowej w Człekówce (udział w samych etapach, bez noclegu i obiadu) 
- osobom posiadającym odpowiednie bilety (wydane przez KInO ZG lub MKInO)  
Bezpłatny udział wyłącznie pod warunkiem zgłoszenia w terminie. W innym przypadku obowiązuje wpisowe  
w ww. kwotach. 
 
Wpisowe należy przesłać na konto Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie:  
49 1140 1010 0000 3281 2500 1007 (z dopiskiem w tytule przelewu: “SMOK 2018”  
i podaniem nazwisk) lub przekazać bezpośrednio kierownikowi imprezy (przed imprezą lub  
w bazie – jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu!). 
 
Ramowy program imprezy 

Piątek, 12.10.2018 r. 

od godz. 18:30 - praca sekretariatu; przyjmowanie uczestników w bazie, zakwaterowanie 

21:00-23:00 - możliwość startu w MiniInO 

Sobota, 13.10.2018 r. 

od 7:30 - praca sekretariatu 

8:30 - uroczyste otwarcie imprezy; odprawa techniczna 

9:00 - wyjście na etapy dzienne wszystkich tras 

9:30 - minuta „0” wszystkich tras 

16:00 – 17:00 - obiad w bazie  

17:00 – 19:00 - możliwość startu w MiniInO 

19:00 - start etapów nocnych wszystkich kategorii 

Niedziela, 14.10.2018 r. 

do 6:00 - wstępne wyniki 

8:00 - uroczyste zakończenie imprezy – ogłoszenie wyników 

do 10:00 - opuszczanie bazy przez uczestników 

 
Świadczenia 
- komplet map dla każdego uczestnika 
- nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i materac) 
- gorący posiłek w sobotę (po etapach dziennych)  
- stolik herbaciano-kawowy oraz dostęp do wrzątku w bazie imprezy 
- woda, herbata i przekąska regeneracyjna pomiędzy etapami dziennymi oraz po etapie 

nocnym 
- dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach 
- odcisk okolicznościowej pieczęci 
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- pamiątkowa naklejka 
- potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO) 
- weryfikacja odznak: InO, TRInO, Lampion 
- protokół w formie elektronicznej 
- inne materiały niespodzianki 

 
Baza imprezy 
 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
Człekówka 62  
05-340 Kołbiel 
https://spczlekowka.edupage.org/ 
Współrzędne: 52°02'45.9"N 21°26'41.3"E 
 
Kontakt i informacje bieżące 
 
Strona internetowa Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl 
Barbara Szmyt (kierownik imprezy): szmytbarbara@gmail.com, tel. 501 160 903 
 
Postanowienia końcowe 
 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób 
trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń; osoby 
zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego; na imprezie 
obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką 
dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu drogowego 
oraz zasad Fair Play; na imprezie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu; uczestnicy zawodów 
wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność 
klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej. Ostateczna interpretacja 
niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
 
 
 
 

Zapraszamy i życzymy powodzenia w startach! 
 

Organizatorzy 


